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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO LIGONINĖS
MEDICINOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATAI IR DARBO REGLAMENTAS

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Medicinos etikos komisija (toliau — Komisija) sudaroma viešojoje įstaigoje Joniškio
ligoninėje (toliau — Ligoninė), siekiant stebėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi medicinos etikos
reikalavimų ir padėti spręsti iškilusias medicinos etikos problemas.

2. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Europos Tarybos
normatyviniais dokumentais bioetikos ir medicinos etikos klausimais, Lietuvos medicinos etikos
komiteto rekomendacijomis bei šiais nuostatais.

3. Komisijos darbą techniškai aptarnauja Ligoninės vyriausiojo gydytojo įsakymu paskirtas
darbuotojas.

II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Komisijos uždaviniai ir funkcijos yra:
4.1. Stebėti, kaip Ligoninėje laikomasi medicinos etikos normų,ir aiškinti jų prasmę bei

turinį;
4.2. priimti ir teikti Ligoninės administracijai rekomendacijas medicinos etikos klausimais,

sprendžiant iškilusius ginčus, konfliktines situacijas tarp medikų, medikų ir pacientų bei jų
artimųjų;

4.3. dalyvauti Ligoninės administracijos darbe sprendžiant etinius klausimus;
44. šviesti Ligoninės sveikatos priežiūros specialistus, kitus darbuotojus, pacientus

medicinos etikos klausimais; '
'

4.5. dalyvauti rengiant Ligoninės teisės aktus bei vidaus dokumentus ir vertinti juos
medicinos etikos požiūriu;

.

4.6. teikti rekomendacijas apie etiškai tinkamą ir teisingą pacientų atranką gydyti, kai
Ligoninės galimybės yra ribotos; |

4.7. teikti rekomendacijas gyvenimo pradžios ir pabaigos etinių kolizijų atvejais;
4.8. medicinos etikos požiūriu vertinti Ligoninės gydytojų parengtus ligų diagnostikos ir

gydymo protokolus, pagal kuriuos pacientams išgydyti, išgelbėti ar pratęsti jų gyvybę būtų
.

skiriami "nauji moksliškai pagrįsti, bet dar nustatyta tvarka neįregistruoti vaistai, naudojami
neaprobuoti profilaktikos, diagnostikos bei gydymo metodai ir nauja medicinos aparatūra bei
instrumentai, ir pritarti arba nepritarti šiems protokolams;

.

49. medicinos etikos požiūriu vertinti ligų diagnostikos ir gydymo protokoluose nenumatytą
gydymą, taikomą Ligoninės sveikatos priežiūros specialistų pacientams išgydyti, išgelbėti ar



pratęsti jų gyvybę, kai skiriami nauji moksliškai pagrįsti, bet nustatyta tvarka neįregistruoti
vaistai, naudojami neaprobuoti profilaktikos, diagnostikos bei gydymo metodai ir nauja
medicinos aparatūra bei instrumentai, ir jam pritarti arba nepritarti.

III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

5. Komisija turi teisę:
5.1. teikti pasiūlymus Ligoninės vyriausiajam gydytojui medicinos etikos klausimais;
5.2. dalyvauti mokant sveikatos priežiūros specialistus ir pacientus medicinos etikos;
5.3. bendradarbiauti su kitomis įstaigomis ir organizacijomis medicinos etikos klausimais;
5.4. gauti iš Lietuvos medicinos etikos komiteto metodinę bei konsultacinę paramą;
5.5. gauti informaciją apie Ligoninės ar jos struktūrinių padalinių organizuojamus renginius,

susijusius su medicinos etika, bei juose dalyvauti.
6. Komisijos pareigos:
6.1. domėtis ir analizuoti Ligoninės gydytojų, slaugos bei socialinių darbuotojų profesinės

veiklos etikos aspektus;
|

6.2. apie atliekamą darbą periodiškai informuoti Ligoninės vyriausiąjį gydytoją, ne rečiau
kaip kartą metuose atsiskaityti visuotiniam Ligoninės darbuotojų susirinkimui ir Lietuvos
medicinos etikos komitetui jo vadovo nustatyta tvarka.

IV. KOMISIJOS SUDARYMASIR SUDĖTIS

7 Komisiją renka Ligoninės visuotinis arba atstovų susirinkimas slaptu balsavimu iš 7-15
asmenų. Konkretų etikos Komisijos narių skaičių nustato visuotinis susirinkimas, kuris balsų
dauguma iš Ligoninės darbuotojų išrenka 2/3 Komisijos narių. Likusi Komisijos dalį, kurią
nebūtinai sudaro Ligoninės darbuotojai, formuojama 'iš asmenų, turinčių ne medicinos
išsilavinimą. Ši Komisijos dalis formuojama pasirinktinai: to paties visuotinio susirinkimo metu
ar šiuos įgaliojimus suteikiant jau išrinktiems Komisijos nariams. Komisiją turi sudaryti ne
daugiau kaip 2/3 sveikatos priežiūros specialistų.

8. Išrinktą Komisijos sudėtį tvirtina Ligoninės vyriausiasis gydytojas savo įsakymu.
9. Komisijos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas bei sekretorius renkami iš Komisijos

narių pirmame Komisijos posėdyje balsų dauguma.
10. Komisija renkama trejiems metams. Komisijos veikla baigiama, patvirtinus naujos

kadencijos Komisijos sudėtį.
.

11. Komisijos nuostatus, kurie negali prieštarauti Pavyzdiniams medicinos etikos
nuostatams, tvirtina Ligoninės vyriausiasis gydytojas.

V. KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

>

12. Komisijos vėikla prasideda po Komisijos pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir
sekretoriaus rinkimųatviru balsavimu Komisijos posėdžio metu.

+ 13. Komisijos posėdžiai gali būti eiliniai ir neeiliniai, esant būtinumui.
14. Komisija vadovaujasi darbo reglamentu.
15. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas (o jam nesant — pirmininko pavaduotojas),

kuris:



15.1. organizuoja Komisijos darbą;
15.2. šaukia Komisijos posėdžius;
15.3. atsako už komisijai pavestų uždavinių vykdymą;
15.4. užtikrina, kad Komisijos darbe būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų,

Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų.
|

16. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Komisijos sekretorius (o jam nesant — Ligoninės,
vyriausiojo gydytojo įsakymu paskirtas techniškai aptarnauti Komisiją ligoninės darbuotojas)
protokoluoja Komisijos posėdžiusir tvarko Komisijos dokumentaciją.

17. Komisijos posėdžio protokole nurodoma: posėdžio data ir vieta, Komisijos pirmininko ir

Komisijos sekretoriaus vardai ir pavardės, posėdžio dalyviai, per posėdį svarstomi klausimai,
balsavimo rezultatai, sprendimai. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos
sekretorius.

18. Komisijos posėdžių protokolai registruojami ir saugomi Ligoninėje nustatyta tvarka.
19. Posėdžio nutarimai pateikiami suinteresuotiems asmenims, kurių sąrašas nustatomas

posėdžio metu, ir viešinami, išsiunčiant juos į visus Ligoninės padalinius elektroniniu paštu.
Ligoninė interneto svetainėje protokolų kopijos neskelbiamos. Kiti viešo Komisijos posėdžio
protokolo paskelbimo reikalavimai:

19.1. viešai gali būti skelbiamas tik toks Komisijos protokolas ar jo dalis, kurie jokiu būdu
negali pažeisti Ligoninės pacientų, darbuotojų bei kitų asmenų teisių į privatumą ir asmeninės
informacijos konfidencialumą;

19.2. viešai skelbiamų Komisijos posėdžių protokolų kopijos gali būti patalpinamos
"

Ligoninės skelbimų lentoje;
20. Komisijos posėdžiai gali būti atviri ir uždari. Uždari Komisijos posėdžiai yra neeiliniai

posėdžiai, susiję su:
>

20.1. Ligoninės pacientų asmeniniais ar konfidencialiais duomenimis;
20.2. Ligoninės darbuotojų asmeniniais ar konfidencialiais duomenimis;
20.3. kitais ypatingais atvejais, kai posėdžio uždarumo klausimo svarba yra lygiavertė

svarstomo atvejo informacijos galimo paskleidimo žalai.
21 Komisijos posėdisyra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių.
22. Komisijos nariai ir suinteresuotieji bei kviečiamieji asmenys apie posėdžio laiką, vietą ir

svarstomus klausimus informuojami ne vėliau prieš tris dienas iki planuojamo posėdžio pradžios,
o Komisijos posėdžio nutarimai pateikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo
dienos. .

23. Komisijos posėdžio nutarimai priimami balsų danga Jeigu balsai pasiskirsto po
"lygiai, sprendžiamąjį balsą turi komisijos pirmininkas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Komisijos veikla grindžiama kolegialaus klausimų svarstymo, demokratijos, teisėtumo
principais, taip pat asmenine Komisijos narių atsakomybe už Komisijos veiklą. Visa informacija
apie pacientą, pateikta Komisijai, turi būti laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista kitiems
asmenims Lietuvos Respublikos pacientų žEistų ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatytais
pagrindais ir tvarka.

 25.Už dalyvavimą Komisij os veikloje Komisijos nariams neapmokama.


